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МИЛАП МРАВЉЕ 

Присутнп г.г. Министри: Пре^едник Министарскогсавета иМинистар пољопривреде др. Милан Ср- 
IIIKHII, Министар без портфеља др. Алберт Крамер, Министар социјалне политике и народног здрав- 
ља Иваи Пуцељ, Министар трговине и индустрије др. ИлиЈа Шуменковп!!, Министар правде Божи- 
дар MaKcuMomih, Министар без портфел>а др. Буднслав Гргур Анђелиновић, Министар шума и руд- 

ника Панао Матица. 

ПОЧЕТАК У 11 ЧАСОВА. 

C A Д P Ж A Ј: 

lipe дневног реда:   l        Читаше  и усвајање запис- 
iiiiKii  uji    редовног  састанка; 

2 — Caiiinnuii.r извештаја o [и)твр))енин зако- 
нима; o споразуиу b стажијерима између краљевине Ју- 
гославије и Републике Француске; o споразуму o бро- 
довииа светиоиицииа t-ii посадом који се налазе ван сво- 
1 •! одређено! иеста; o иеђунароДној конвенцији за уре- 
1)ен.е лова na китов( ; o конвенцији за стварање nebVHa- 
родног друштва за пол>опривредни хипотекарни кредит; 
o допунскои акту уз иеђународну конвенцију o прево- 
зу рђбе жел>езницом; i> трговинском аранжману изиеђу 
крал.евине Југославије и Краљевине Мађарске; o међу- 
народној конвенцији за нзједначење подношења резул- 
ULI анализе материја наиењених л>удскоЈ источној хра- 
ии; o иеђународној конвенцији o теретним линијама; 

3        Саопштец,е  извештаја  Сената  o усвајању за- 
конских предлога;  o допунској  конвенцији од  li  фебру- 

ара i!'3(i године o ликвидацији двовласних ииања изме1» 
Краљевине Југославије и Крал.еви11е Бугарске и o накнад- 
иом споразумЈ i i грговински уговор од 9 иарта 1933 го- 
дине   измеђУ    Крал.евине    Југославије   и   Републике   Ау- 
стрије; 

4 — Саопштењ« дношењу законских предлога; 
од стране Миниетра трговине и индустрије и Министра 
иностраних послова с< допунском споразуму уз спора- 
зум o клирингу од 27 априла 1932 године као и уз др- 
датак "i 2 новембрја 1932 године закљученом и потписа- 
ном \ Београду li*:!.i годин( изиеђу Краљевине Југосла- 
вије и Швајкарске Конфедерације и од стране Министра 
војске и иорнарице o иастањиваљу војске и морнарице 
ii  усвајање његовс хитности; 

5 — Саопштеше ла Претседник Министарског са- 
no m подноси Скупштини на одобрење: Уредбу Мини- 
старског савета <> извозу пшенице; Уредбу Министарског 
савета o измени чл. 12 Уредбе o поступку посредовања 
и Уредбу o изиенаиа и допунама Закона o заштити зе 



u i:i-:;ii)i!iiii слстлплк — IO HOBEMBPA 1933. 

мљорадника и стављшђу на снагу поЈединих нзиена За.- 
кона o извршељу и обезбеђењу; 

(i — Caomiimu' да претседник Народне скупшти- 
не подноси на решење предлог резолуције o измеџама и 
допунама Закона o пословном реду у Народној скупшти- 
mi 11 усвајање хитности ове резолуције; 

7 — Саопштење одборских извештаја: Имунитет- 
пог одбора од 18 октобра t933 године и Имунитетног од- 
оора од 19 октобра 1933 године. 

Говорницм: Министар без портфелза др. Алберп 
Крамер, 1 

Дневми ред: Избор Верификационог одбора (lil 
члан); Избор Адиинистративног одбора (21 члан); Избор 
Имунитетног одбора (21 члан); Избор Одбора за молбе и 
жалбе (21 члан) и избор Финансијсмог одбора (:il члан). 

Избор одбора за проучавање предлога закона o 
иастањивању војске и иорнарице и избор одбора :i:i про- 
учавање предлога резолуције o изиенаиа и допунама За- 
кона o пословном реду \  Народној скупштини. 

Претседник др. Коста Кумапудн: Отварам 11 
редовни састанак Народне скупштине. Изволите 
чути записник претходног састанка. 

Секретар Мплан Мравл.е прочита записник 
претходног састанка. 

Претседник др. Коста Кумаиудн: Има ли ка- 
Kiiii примедба на записник? (Нема). Примедаба не- 
ма, записник je примљен. Прелазимо на саопште- 
н.a. Изволитс чути потврђене законе. 

Секретар Милан 1У\равл>с (саопштава): Г. Мини- 
стар иностраних послова враћа Скупштини за ње- 
ну архиву no једап потврђен примерак: 

Закопа o споразуму o стажијерииа између 
Краљевине Југославије и Републике Француске; 

Закона o споразуму o бродовима светионици- 
ма са посадом који се налазе ван свог одређеног 
места; 

Закопа o међународној конвенцији за уређе- 
\hc лона na китове; 

Закоиа o конвенцији за стварање међународ- 
ног друштиа за пол>опривредни хипотекарни кре- 
днт; 

Закопа o допунском акту уз Међународну 
конвенцију o превозу робе железницама; 

Закопа o тргонинском арапжману између Кра- 
љевине Југославије и Краљевине Мађарске; 

Закоиа o међународној конвенцији за изјед- 
начење подноиЈења резултата анализе материја 
намењених л>удској и сточној храни; и 

Закона o међународној конвенцији o теретним 
линијама. 

Претссднпк др. Коста Кумаиудп: Ова се саоп- 
штења примају na знање. Изволите чути извештаје 
Сената. 

Секретпр Милан Мравл>е (саопштава): Сенат 
Крал>Авине Југрславије извештава I (ародну скуп- 
штину да je na свом 43 редовном састанку, одржа' 
ном 19 октобра 1933 године усвојио у целини и бе i 
икаквих измена упућене му од стране Народне 
скупштине законске предлоге и то: предлог зако- 
na o допунској конвенцији од 14-11-1930 године o 
ликвидацији двовласних имања између Краљевине 
Југославије и Краљевине Бугарске и предлог за- 
кона o накнадном споразуму уз трговински уговор 
од 9-I1I-1933 године између Краљевине Југославије 
и Републике Аустрије. 

Претседиик др. Коста КумануДи: Ова се caon- 

штења примају na знање. 
Секретар Милан Л1равље (саопштава): Г.г. Ми- 

нистар трговине и индустрије и Министар ино- 
страних послова подносе Скупштини na решење 
г11)едлог закрна o допунском спордзуму уз спора- 
зум o клирингу од 27 априла 1932 године као и 
уз додатак од 2 новембра 1932 године закл>ученом 
n потписаном у Београду 29 августа 1933 године 
између Краљевине Југославије и Швајцарске Кон- 
федерације. (Впдн прилог). 

Претседник др. Коста Кумануди: Onaj закон- 
ски предлог упутиће се Одбору за проучавање за- 
конских предлога o међународним уговорима n 
споразумима. Изволите чути други закоиски пред- 
лог. 

Секретор Мнлам Мравл.е (саопштава): Г. Мини- 
стар војске и морнарице подноси Скупштини на 
решење предлог закона o настањивању војске и 
морнарице и тражи да се огласи за хитан. (Види 
прилог). 

Претседник др. Коста Куманудн: Има реч Ми- 
нистар без портфеља г. др. Крамер. 

MmuicTiip без портфеља др. Алберт Крамер: 
У име Краљевске владе част ми je затражити хит- 
ност за овај законски предлог. 

ПретСедник др. Коста Кумаиуди: Прима ли 
Народна скупштина тражену хитност? (Прима). 
Објављујем да je хитност примљена. 

Ha крају с^днице изабраће се нарочити одбор 
за проучавање овога законског предлога. Изволи- 
ге чути уредбе Министарског савета. 

Секретар Мплап Мравл>е (саопштава): Г. 
Претседник Министарског савета подноси Скуп- 
штнпп na одобрење Уредбу Министарског савета 
o извозу пшенице. (Види прилог). 

Г. Претседник Министарског савета подноси 
Скупштини na одобрење Уредбу Министарског 
савета o измени члана 12 Уредбе o поступку no- 
средовања, и Уредбу o нзменама и допунама За- 
кона o заштити земљорадника и стављању иа спа- 
гу појединих измена Закона o извршењу и обезбе- 
lien.v. (Види прилог). 

Прегседник др. Коста Куманудн: One Ке се 
уредбе упутити Одбору за проучавање законсксн 
предлога o заштити земљорадника, 

Нзволите чути једап предлог резолуције. 
Секретар Ммлан Мравље (саопштава): Госпо- 

.um Претседник Народне скупштине _ подноси 
Скупштини na решење предлог резолуције o изме- 
нама и допунама Закона o пословном реду у Ha- 
родној скупштини и тражи да се огласи за хитан. 
(Види прилог). 

Претседипк др. Коста Кумануди: Прпма лп 
Народна скупштина тражену хитност? (Гласови: 
Прима — не прима). Објављујем да je Народна 
скупштина примила тражену хитност већином гла- 
сова. Ha крају one седнице изабраћемо нарочити 
одбор за проучавање овога предлога. 

Изволите чути одборске извештаје. 
Секрстар Милан Мравље (саопштава): Иму- 

пптетпп одбор подноси Скупштини na решење 
свој извештај донет na седници од KS октобра 
1933 године o издавању г.г. посланика суду. (Види 
прилог); 

Имунитетни одбор подпосп Скупштини na ре- 
incn.e enoj пзветтај донет na седници од 19 окто- 
бра 1933 године o издавању г.г. посланика суду, 
(Иилп прилог). 
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Претседиик др. Коста Кумануди: Ови he се 
извештаји ттампати и раздагги г.г. народним no- 
сланицима и ставити на дневни ред кад Скупштина 
одлучи. 

Сад прелазимо на дневни ред. Ha дпениом ре- 

l) Избор Верификационог одбора (21 члан); 2) 
изоор Административног одбора (21 члан); 3) Из- 
оор Имунитетног одбора (21 члан); 4) Избор Од- 
°0Ра за молбе и жалбе (21 члан); 5) Избор Фи- 
нансиЈског одбора (31  члан). 

Ho § 96 Пословника гласање o избору noje- 
Диних одбора Народне скупштине je тајно, те je 

требно да коцком одредимо за сваку кутију no 
ФИ Контролора, који he бројати гласове. Молим г. 
^екретара да извлачи имена контррлора. 

Секретар   др. у|,ра1ол>уб Јевремовић   извлачи 

нз кутије листиће са именима г. г. народних no- 
сланика-контролора и објављује: за Верификаци- 
они одбор г. г. Филип Лазаревић, Алија Селмано- 
mili п Стеван Ћирић; за Административни одбор 
г. г. др, Ммлаи Поповић, Влада Спахиђ и Никола 
Соколовић; за Имуннтетии одбор г. г. Раденко Са- 
рачевић, Никола Петрак и др. Милап Поповић; за 
Одбор за молбе и жалбе: r. г. Милам Срђа Илић, 
Душан Живојиновић и Миладин Величковић; за 
Финансијски одбор г. г. ИгЉат Стефановић, Ми- 
хаило Крстић и Вукашин Спасовић. 

Претседник др. Коста Куманудн: За сваки од- 
бор поднетс су no три кандидатске листе. Молим 
грсподина секретара да изволи прочитати канди- 
датске листе. 

Секретар др. Драгол.уб .leapeMoiuili  (чмта): 

КАНДИДДТСКЛ ЛИСТА КЛУБА НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА  ЈУГОСЛОВЕНСКЕ  МАЦИОМАЛПЕ 
GTPAHKE 

3. 
4. 
5. 
(i. 
7, 
8. 
9, 

10. 
11 

ЗА 

Михаило Јевтаћ 
др. Светислав Михајловпћ 
Миливоје Перић 
Јоахим Куњашић 
др. Ијекослан Спиндлер 
Иван Урек 
Петар  Иванишевић 
др. Миленко Марковић 
др. Мирко Дошен 
др. Шиме llpina 
др. Богдан Видовић 

ВЕРИФИКАЦИОШ' 
Чланови; 

ОДБОР 

др. Mn.iaii Поповић 
др. Томa Смиљанић 
Вукашин Спасовић 
Трипко Нинковић 
д|). .lema Видић 
Милутин   Ileimih 
Симо Марјаиац 

. Добросав Јовичић 
20. др. Младеи Лисавац 
21. Јефтимије I [оповић 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
(i. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

Страхиња Ворисављевнћ 
Хазим  Чохаџић 
Влада Ђорђевић 
др. Петар Нуић 
Карло Гајшек 
др. Лзудевит Пивко 
Исндор  Живковић 
др. Живко I [етричић 
др. Јулијан Рорбахер 
MerociiM  Живковић 
ДР. Ранко Њамцул 

Заменици: 
12. Симо Марјанац 

13. Лонаи Јовановић 
14. Хасаи Торомановић 
15. Бранко Чорбић 
16. Драгутин Бугарски 
17. Стјепан Шифтар 
18. Теодосије Лазаревић 
19. Александар Додић 
20. Димитрије Бешировић 
21. Стјепан Бркић 

1 [редлагачи: 
(Следују потписи 10 предлагача) 

КАНДИДАТСКА ЛИСТА КЛУБА НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА   ЈУГОСЛрВЕНСКЕ 
СТРАНКЕ 

(АРОДНЕ 

ЗА 

}■ ДР. Живан Лукић 
2. др. Стјепан Бачић 
/ ^ветислав Хођера 
4. Милош Драговић 
5. Јован Миснрли!, 
6. др.  Пикола  Кешељевић 

ВЕРИФИКАЦИОН^ 
Чланови: 

ОДБОР 

7. Станко Тркуља 
8. Владимир Крстић 
9. Лосии Стажић 

10. Драгутин Псрко 
11. др. Милан Метикош 
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ЗаменицИ: 

i. др. Ми.кт Метикош 
2. Драгутин Перко 
3, др. I [икола Кешељевић 

4, Јосип Стажић 
5. Владимир KpcTiil 

I федлагачи: 
(Следују пОтписи  10 предлагача) 

КЛ11ДИДАТСКЛ ЛИСТА  ПАРОДПО!"   СБЉАЧКОГ IIAPO/IHOI'  КЛУБА 

ЗА  ВЕРИФМКАЦИОММ  ОДБОР 
Чланови: 

1. др. 1 lnan Лончаревић 
2. др. Виктор Ружић 
3. др.  Ђуро  ЛеутиЈ! 

4. др. Марко Кожул 
5. др. Фрањо Грубер 
6. др.  I liiKo.ia  I iiiKuli 

Заменици: 

1. i [икола I Ipcica 
2. Никола Петрак 
3. Стјепан Ваљавец 

4. Алијаиј  llaii.iiiu 
5. Ловро Кнежевић 
6. Jo3(j  IJarmmi 

1 [редлагачи: 
(Следују потписи 12 предлагача) 

КАНДИДАТСКА ЛИСТА  КЛУБА НАРОДНИХ  ПОСЛАНИКА   ЈУГОСЛСШЕНСКЕ   НАЦИОНАЛНН 
CTPAI1KL-: 

■А\ АДМИНИСТРАТИВНИ ОДБОР 
ЧлановИ: 

i. др. Драган Краљевић 12. 
2. Mii.ian  Ћуковић 13. 
Л. Андрија Кујунџић 14. 
4. Василије Tpouli 15. 
б. Миловап  ЛазарениК 16. 
6. Мплот  Kanili 17. 
7. Душан Иванчевић 18. 
8. Фрањо Пахерник 19. 
9. Мустафа Мулалић 20. 

10. Милорад Марковић 21. 
i 1. Емилијан Грбић 

ЗаМеИИди; 

1. Душан ЖивојиНовип 12. 
2. Трипко Нинковић 13. 
3. Миливоје I lepuli 14. 
4. Никола Хрибар 16. 
5. др. Шпме Прша le: 
6. Симо Крстиђ 17. 
7. Јован Араиђелоии!! 18. 
8. Иитомнр Давидовић 19. 
i). I leiap Ilnaiinuieniiii 20. 

10. Јаков ЗекЛзић 21. 
11. Дако Макар 

Војко Куртовић 
Мита Димитријевић 
i lnan РадиЈ! 
Радован Јевтић 
Ђорјје Tiiipiih 
Драгић Шелмић 
Иван Прекоршек 
Омср Кајмаковић 
I (икола Соколовић 
Миладин Величкови! 

Милутин Јевтић 
lllmipo Паранос 
Владимир Шпл.еговић 
Александар Аксентијевић 
Исо БогдаНовић 
Милан Стефановић 
Л>уба Бањац 
Крста Стрезовић 
Животије JenTiili 
Петар Лулић 

I [редлагачИ: 
(Следују потписи  10 предлагача) 
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КАНДИДАТСКА  ЛИСТА  КЛУБА  НАРОДМИХ  ПОСЛАНИКА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ   ИАРОДПЕ 
СТРАНКЕ 

ЗА АДМИНИСТРАТИВИИ ОДБОР 

1. Јосип Стажић 
2. др. Ннкола Кешељевић 
3. Станко Тркуља 
-1. Јован Мисирлић 
5. Милош Драговић 
'i. Драгутин Перко 

Чланови: 
7. др. Crjeium Бачић 
8. др. Живан ЛукиК 
9; Светислав Хођера 

10. Владимир KpcTiili 
11. др. Милаи MCTIIKOUI 

1. Владимир KpcTiili 
2. др. Мнлап Метикош 
3. Светислав Хођера 

Заменици: 

4. др. Жииаи Лукип 
5. Мплош /Iparoiiiili 

11редлагачи: 
(Следују потписи  10 предлагача) 

КАНДИДАТСКА ЛИСТА НАРОДНОГ  СЕЉАЧКОГ II 1-1АР()ДНС)Г КЛУБА 

ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ ОДБОР 
Чланови: 

1. др. Ђуро Леушић 
2- др. I Inan Лбнчаревић 
3- Стјепан Ваљавец 

-1. 11икола Петрак 
5. Лозо Батинић 
(i. др. Фрањо Грубср 

1. Никола I IpeKđ 
2. др. Иикола Никић 
3. Л()нр(1 Кнежевић 

Заменици: 

■1. др, Виктор Ружић 
5. Алојзиј Павлнч 
(i. др. Марко Кожул 

11редЛагачИ: 
(Следују noTiincii li' предЛагаЧа) 

КАНДЦДАТСКД  .'IHCTA КЛУБА ИАРОДНИХ   ПОСЛАНИКА .l,\i()C;i()BEHCKH нАционаЛне 
СТРАНКЕ 

3A ИМУНИТБТНИ ОДБОР 

Чланови: 

!• Др. Милан Сскхли!, 
-• Михаило Живанчевић 
^- др. Фрањо Господнетић 
*• Др. Саво Радовић 
5- Др.Матеј Перић 
"• ^асто Пустослемшек 
'• Ииап Лоичар 
8. Филип Цемовић 
;• ДР- Бранко Бараћ 
0. Божидар Главички 

11. Милинкђ Милутиновић 

li.', др. Људевит Ауер 
13. др. Глигорије ta.uiii 
14. Коста Алексић 
15. Милорад CHMHII 
16. Никола Марковић 
17. др. Славко Пиштели!! 
18. Душаи Антонијевић 
19. др.  Мирко  llnaiueiaili-l IBKOHHII 
20. др. Владо Маланчец 
21. Витомир Видаковић 
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Заменици: 

1. др, Урош Трбојеаић 12, 
2. Милаи Добровољац 13 
3. Анте Ађић 14, 
4. др. Стјепо Кнежевић 15, 
5, Бошко 3eji)K()iuili 16. 
(i. .ločim lienKO 17, 
7. Карло Гајшек 18. 
8. Трипко Нинковић 19. 
9. др. Тома Фиданчевић 20, 

10. Лордан Бабамовић 21, 
11, др. Браико Николић 

Милап Живановић 
Ђулага Дервишић 
Чедомир Захарић 
Лакоб TOMIIII 
Ристо Крстановић 
др. Стевап Крафт 
Љубомир Митррвић 
Владимнр Ђор1)ени11 
др. Милан Срђа i !ли1 
др. Јанко Рако 

Предлагачи: 
(Следују потписи 10 предлагача) 

КАПДПДЛТСКЛ .ПИСТА КЛУБА  НАРОДНИХ    ПОСЛЛНИКА     .1УГОС/10ИЕ1ICKE    МАРОДПН 
СТРАНКЕ 

ЗА ИМУНИТЕТНИ ОДБОР 

Члаиони: 

1. др.Стјепан Бачић 
2. др. Живан Лукић 
3. Светислав Хођера 
4. др.  Никола  Kenic.i.cniili 
б. Владимнр Крстић 
6. Станко Тркул.а 

7. Јосип Стажић 
8. Милош Драговић 
9. Драгутин Перко 

10. Јован Мисирлић 
11. др. Милаи Метикош 

Заменици: 

1. Мнлош Драгбвић 
2. Лосип Стажић 
3. Станко Тркул>а 

4. Пладимпр Kpcinli 
5. др. Милаи Метикош 

Предлагачи: 
(Следују потписи  10 иредлагача) 

КАИДИДАТСКА ЛИСТА ПАРОДНОГ  СЕЉАЧКОГ 11 НАРОДНОГ КЛУБА 

1. др. Фрањо Грубер 
2. др.Виктор Ружић 
3. др. Марко Кожул 

ЗА ИМУНИТЕТНИ ОДБОР 
Чланови: 

4. Јозо Батинић 
5. др. Ilnan Лончаревић 
(i. др. Иикола 1 inKiili 

Замсници: 

1. Никола Прека 
2. Ловро КмежеииЈ! 
3. Ннкола Петрак 

4. Јозо Батинић 
5. Алојзиј Панлич 
6. Стјепан Ваљавец 

Предлагачи: 
(Следују потписи 12 предлагача) 
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^'АНДИДАТСКА ЛИСТА КЛУБА ПАРиДПИХ ПОСЛАНИКА    ЈУПОСЛОВЕНСКЕ    НАЦИОНА./ЈНЕ 
СТРАНКЕ 

ЗА ОДБОР ЗА МОЛБЕ И ЖАЛБЕ 

Чланови; 

1. Јурај Дубоковић 
2. Младеи Милошеви! 
3. МилЈап Радони11 
4. Дутаи I [рповић 
5. др. Гавро Санто 
(i. Алојзиј ДрМеЉ 
7. Урош Недељковић 
8. Милаи Божић 
9. др. Милаи Ciiijiili 

10. Фердо Ulera 
11. }I\niii<() Даниловић 

12. Јован Довезенски 
13. Тодор Toimli 
11. Милоје Сокић 
15. Радепко Сарачевић 
16; Антон Хајдињак 
17. Милан Топаловић 
18. др. Јурај Центић 
19. Виктор Физир 
20. Марко Maiimli 
21. Александар Јовановић 

1. др. Милонаи Грба 
2. Стеван Каћански 
3. Милаи Mnjiili 
4. Страхиња Борисављеви! 
•г). Север Варда 
6. др. Стапе Рапс 
7. МИЛИНКО Милутимоиић 
8. Перо Грајмћ 
9. Стаменко Стошић 

10. Алија Селмановић 
' 1. Методије Ципушевић 

(Следују 

Заменици: 

12. 
13. 
14. 

Ђор1)е Парабућски 
Фраи.о Шнајдар 
Матнја  Мацекоии! 

15. Исидор Живковић 
16. Иван Прекоршек 
17. 
18. 
19. 
20. 
21 

Стеваи Будишин 
АранђеЛ Савић 
Филип Цемовић 
Анлрија Лопаи 
Илија CanKomih 

1 (редлагачи: 
ПОТПИСИ   10  ii| редлаг ача) 

КАНДИДАТСКА ЛИСТА КЛУБА ПАРОДНИХ   ПОСЛАНИКА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ  НАРОДНЕ 
СТРАНКЕ 

ЗА ОДБОР ЗА МОЛБЕ И ЖАЛБЕ 

Чланови: 

'• Драгутин I lepKO 
2. Милош Драговић 
3. Станко Тркул.а 
4. Владимир Крстић 
■г;. Јосип Стажић 
G. Joiuiii Мисирлић 

7. Светислав Хођера 
8. др, Никола Кешељевић 
9. др. Стјепан Банић 

10. др. Живан Лукић 
11. ди. МИлан Мстикот 

1- Др. Мнлам Метикош 
2. лр. Живан Лукић 
3' Др. Никола Кешељевић 

Заменици: 

1. Јован Мисирлић 
5. Светислав Хођера 

11редлагачи: 
(Следују потписи 10 предлагача) 
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КАНДИДАТСКЛ  ЛИСТА  НЛРОДНОГ  СЕЉАЧКОГ II НЛРОДНОГ  КЛУБА 

ЗА  ОДБОР  ЗА   МОЛБЕ  П  ЖАЛБЕ 
Чланови: 

1, Алојзиј Павлич 
2- Лоиро Кнежевић 
3. Никола Петрак 

4. Јозо Батинић 
5. Стјепаи iin.iiaiu'n 
Г). I (икола Прека 

Заменици: 

1. др. Никола IIHKHII 
2. др, Ђуро Леушић 
;}. др. Марко Кожул 

4. др. Фраи.о Грубер 
5. др, Иван Лончаревић 
6. др. Виктор Ружић 

Предлагачи: 
(Следују потписи  i- предлагача) 

КЛНДИДЛТСКА ,ПИСТА  К,ПУ1ЈЛ  НДРОДНИХ  ПОСЛАНИКА ЈУГОСЛОВЕНСВДа НАЦИОНАЛНЕ 
СТРАНКЕ 

ЗА ФИНАНСИЈСКИ ОДБОР 

Чланови: 

/. 
8. 
9. 

10. 
м. 
12. 
13. 
II. 
15. 
in. 

др. Нинко Перић 
др. Славко Шећеров 
Милутин Станојевић 
Il.inja Миханлопи!. 
др. Светислав Попови! 
Иван Мохорич 
Игњат Стефанопип 
Ото Гавриловић 
Богољуб К'.\',;\ iii.ml; 
Јоца Селић 
Ловро Петовар 
Стеван Ћирић 
Божа Јеличић 
Добросав Јовичи!) 
др. Анте Кунтарић 
Милап Степаиопип 

17. Аитон Церср 
18. Владислав Милетић 
19. Никтор Погачтич' 
20. др. Огоп ГаоранчиН 
21. Милутин Јелић 
22. др. Филип Лазаревић 
2.4. др. Милослав Стојадииовић 
24. др. Ђуро Остојчм 
25. др. Вјекослав Милетић 
20. Салих Бал>ић 
27. Фрањо Маркић 
28. Милаи Добровић 
29. Милан Грубановић 
30. Марко Петрови'! 
31. Стјепан Шифтар 

3i шеници: 

1. Михаило /Kiinaii'K'mili Ki. 
2. Антои Крејчи 18. 
3. др. Људевит Аус*|ј 19. 
4. Никола Соколози!! 20. 
5. др. Глигорије Ta;iiil> 21. 
6. Oci);u) Шега 22. 
7. Душан Иванчеиић 23. 
8. Милоје Coiutli 24. 
9. Радослав ^рушкја 25. 

10. Албин Коман 26. 
11. Владо Спахић 27. 
12. др. Тоде Новакови1| 28. 
13. Живко Даииловић 29. 
14. др. Милорад Kocrnii 30. 
15. Арса ФогИриН 31. 
16. др. Вллдп Малаичец 

др. Тоша Рајиђ 
др. Драг\ гин Кости!) 
.^'liMiii Нелел.кт;.!!! 
Јован Митронић 
Милаи Ћуковић 
Жинојим Стеванонић 
Јован Аран1)елонић 
Трипко Hnni<o»nh 
Хусеин K'aiMii 
Страхиња Борисанљенић 
Стеван KahancKH 
Љубиша ТршЈЈуновнМ 
лр. Владими-) Станишнћ 
Иладнмир Шиљсгови11 
Димитрије Ilvj:i'i 
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кандидатска лмста к.пувА народиих посланикд југословенскц пдродне; 
CTPAHKE 

3A ФИНАНСИЈСКИ ОДБОР 

'• лр. Милап VleniKDin 
2. Милош ДраговиН 
3. Јован МисирлиН 
4. др. Стјепап Г.ачиј) 
5. Владимир Крстић 
6. др. Ннкола Кешељевић 

Чланови! 

7. Станко Тркуљз 
8. Јосип Стажић 
9. Драгутин Пеоко 

10. Светислав Хођерз 
11. др. Жипап /IvKiili 

1. Светислан .\'и',сра 
2. др. Никола Кешељевић 
3. др. Живап .'ТукиИ 

Заменици: 

4. Драгутин I [ерко 
5. Јосип Стажић 
(i. Станко Тркуљ^ 

Предлагачн: 
(Следују потппси  10 мредлагача) 

КАНДИДАТСКА ЛИСТА  НАРОДНОГ  СЕЉАЧКОГ 11  НАРОДНОГ КЛУБА 

1- др. Ншолз Никић 
2. др. Марки Кожул 
3. Никола Прека 

ЗА ФИНАНСИЈСКИ ОДБОР 
Чланови: 

4. др. Фрањо Г{)убер 
5. Лоиро Кнсжеии1! 
(i. Никола Псграк 

1- др. Викпо Ружић 
2. др. Иван Лоичаривић 
3. Јозо Батинић 

Заменици: 

4. Стјепан Ваљавец 
5. Алојзиј Мавлич 
6. Ло.чо Вагинић 

Предлагачи: 
(Следују потписи  12 предлагача) 

Потпретседник др. Коста Поповић: Пошто cv 
'•lOOMIiTiino  T.-ni.,.,.„„          

Глао 
* ~'~i       л«,|Ј»     •»V*\,IM     i ■ i ' i i \ * i ■ 11 ■ i 

»почитане кандидатске листе, нристуиамс 
•i6taHiL' -е со ВР1ЦИТИ јг1нсч»ремено за свих nei 

одгода' • !.аСачКИ ■"lcmhH м0РаЈУ се спуштати у 
'Ui sav е   кутн-'е-   Молчм   господу  контролоре 
п'(ппм,?Му сноЈа "еста, a г. секретарп да изврли 
»^вршити прозивку. 
nn .■.,.,!,Л,/-ега/'  Мила" Мравље  прозива  посланике 
да гласају. (Настаје тајно гласање лигтићима). 

(Пос, ie  r.'iacan.a) 

Потпретседник др. коста Поповић: Господо 
народни посланици, изволите чути резултат^гла- 
сања. 

За Верификациони одбор гласало ie 233 na- 
родних послаипка, 

:j.a листу г. Мнхаила Јевтића гласало je 196 
за листу г. др. Живана Лукића 11 и за листу г. др. 
Ивана Лончаревића 13 народних посланика. Праз- 
них листића било je 13. 

Према томе са лнсте г. Михаила Јевтића иза- 
браио je 19 чланова и то; Миханло Јевтић/др. Сне- 
гвслав Михајловић, Милииоје Перић, Јоахим Ку- 
њашић, др. Вјекослав Спиндлер, Иван Урџк, Петар 
Иванишевић, др. МиЛенко Марковић, др. Мирко 
Дошен, др. Шиме Прша, др. Богдан Видовић, др. 
Милаи Пбповић, др. Тома C.Mivi.aiinli, BV»cam>nt 
Спасовић, Трипко Нинковић, др. .lema Видић, Ми- 
лутип Пешић, Симо Марјанац и Добросав Јовичић. 

Са листе г. др. Живана Лукића изабран je I 
и то: др. Живаи Лукић; 

Са листе г. др. Ивана Лончаревића изабран je 
1   ii то; др. Миап Лон^аревић. 
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За АдминистративНи одбор гласало je свега 
235 народних посланика. 

За листу г. др. Др^гана Краљевића гласало je 
194; за листу г, др, Ђујзе Леушића 19 и за листу 
г, Јосипа Стажића (2 иародимх посланика. Празних 
листића било je 10. 

Према томе са лисге г. др. Драгана Краљеви- 
ha изабоано je 18 чланова и то: др. Драган Кра- 
љевић, Милан Ћуковић, Андрија Кујунџић, Васи- 
лије Tpunii, Милован Лазаревић, Ммлош Kanili, 
Душан Иванчевић, Фрањо Пахерник, М\'ста(1)а Му- 
лалић, Милорал Марковић, Емилијан Грбић, Boj- 
ко Куртовић, Мита Димитријевић, Иван Радић, 
Радован Јевтић, Ђорђе Ћирић, Драгић Шелмић 
и Ииаи Прекоршек; 

Ga листе г. др. Ђуре Леушића изабоана су два 
члаиа и то: др. Ђуро Леушић и др. Иван Лопча- 
ревић; 

Са листе г, Јосипа Стажића изабран je I члан 
и то: Јосип Стажић. 

За Имунитетни одбор гласало je свега 23") ua- 
родних посланика. 

За листу г. ДР. Mn.iaiia Секулића 194, за листу 
г. Стјепана Бачића 12 и за листу г. др. Фрање Pnv- 
бера 16 народних посланика. Празних листиће би- 
ло je 14. 

Према томе са листе г, др. Милана Секулића 
и.чабрано ie 19 чланова и то: in. Милан Секулић. 
Михаило Живанчевић, др. Фоањо ГосподнетиК, 
др, Саио Радовић, др. Матеј Пеоић, Расто Hvcro- 
слемшек. Иван Лончао, Фи.чип [Јемовић, до. Воан- 
ко Bapali, Божидао Главички, Милппко Милути- 
новић, лп. Љул^пит Ауеп. лп. Глигорије Тадић, 
Коста Алексић, Милооад CIIMIIII, Никола Маоковић, 
■m. Сланко Пиштелић. Душан Антонијевић и др. 
Мирко Ивандекић — Ивковић. 

Са листе г. дп. Ciienana Вачића изабран ie I 
u то: др. Стјепан Вачић; 

Са листе i", лп. Фоање Грубера изабрап ie 1 и 
TO: ДО, Фрап.о rpvuen. 

За Олбор за молбе и жалбс Гласало je 2.0).Ч па- 
родних посланика. 

За лисп/ г. .Ivnn'a /Тубоковићр 194. за лигтм 
i Длојзија Павлича 13 и залисту г. Поагутина Пеп- 
ка 12 народних посланика. Празних листића бИло 
ie 14. 

Ппсма томе са листе г, .Tvoaia Дубоковића и- 
забрано ie 19 чланова и то: Јурај Дубоковић, Мла- 

ден Милошевић, Миљан Радоњић, Душан Попо- 

mili, др. Гавро Санто, Алрјзиј Дрмел>, Урош Не- 
дељковић, Милаи Вожић, др. Милап Стијић, Фер- 
до Шега, Живко Даниловић, Јован Довезенски, То- 
дор ToFinii, Mn.ioje CoKiiii, Раденко Сарачевић, Ан- 
тон Хајдињак, Милан Топаловић, др, Јурај Цен- 
Tiih и Виктор Физир; 

Са листе r. Драгутина Перка изабран je 1 и 
то: Лрагутпи Перко; 

Са листе г. Алојзија Павлича изабран 1 и го: 
Алојзиј Паплич. 

За Финансијски одбор гласало je 236 iia|)();i- 
иих гтосланика. 

Sa листу г. др.Нинка1 Перића гласало je 188, 
?.а листу г. др. Нпколе Никића 19, за листу г. др, 
Милана Мстикоша 15 народних посланика. Праз- 
иих листића било je 14. 

Према томе са .IIICTO г. др. Мипка Перића и- 
забрано ie 27 чланова и то: др. Иипко Перић, чр. 
Славко Шећеров. Милутин Станојевић, Илија Ми- 
хаиловић, др. Светислав Поповић, Иван Мохо- 
рич. Игњат Стефановић, Ото Гавриловић, Вого- 
љуб Кудунџић, Joua Селић, Ловро Петовар. Сте- 
иаи Tiiipnii, Божа Јеличић, Добросав Јовичић, др. 
Анте Кунтаоић, Милан Степановић, Amon Церср, 
Владислав Милетић, Виктор Погачник, др. Отон 
Гавранчић, Милутин Јелић, лр. Филип Лазаревић, 
лп. Милослав Стојадиновић, лр. Ђуро Остојић, др, 
Вјекослав Милетић, Салих Баљић и Фрањо Мар- 
кић; 

Са листе г. rtp. Николе Никића изабрана су 2 
члаиа и то: дп. Никола Никић и др. Марко Кожул; 

Са листе г. др. Милана Метикоша изабрана 
cv 2 члапа и то: др. Милап Метикош и Ммлош 
Драговић. 

Господо наоодни посланици, ja молим иза- 
бране чланове Одбооа да се после гтодне у 5 ча- 
сова пастану ради конституисања. 

Сада ћсмо приступити биоању iom два одбо- 
Pa и то: Одбора за проучавање предлога закона 
o настањивању војскс и мопнпппце и Одбора за 
проучавање ппедлога релолушпе o изменама и 
допунама Закона o пословном реду v Народној 
скупштини од 26 новембра 1931 са изменама и 
иопунама од 26 Љебоуаоа 1032 год. За сваки Од- 
Поо поднете су ио две кандидатске листе. Молим 
г. секоетаоа да прочита канлидатске листе. 

Секретар лр. Драгол.уб JcnpcMonnli (чита): 

ПРВА КЛИЛМДЛТСКД ЛИСТА Ч,ПАИ(1ВА ОДВОРА 
() НАСТАЊИВАЊУ BO.ICKB 

ЗА  ПРОУЧАВАЊЕ ЗАКОНСКОГ ПРКДЛОГА 
И МОРНАРИЦЕ ГЛАСИ: 

Члапови: 
1. i 1етар 11ванишевић 
2. др. Филип Лазаревић 
3. др. Мплап Стојковић 
4. др. Стеван Ввсил>евић 
5. Лопро Пстовар 
(>. Тодор Хаџи-Димитријевић 
7. др. Драгутин Костић 
8. др. Милослав Стојадиновић 
9. др. Гавро Санто 

10. др. Лпдевнт Пивко 
11. др. i IBO Елеговић 

12. Расто Пустослемшек 
13. др. Људевит А\ер 
14. Милован Грба 
15. др. Bonih Вукићевић 
Hi. др, Тома Фиданчевић 
17. Миљан Радонић 
18. Bpaflko Аврамовић 
19. Душан Поповић 
20. Милап Божић 
21. Милан Петковић 
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Заменици: 

■ • Ђорђе Парабућски 
2. Милан Поповић 
3. Ђујкј Марјан 
4. Филип 1 [емовић 
5. Трипко Нинковић 
(i. др. Светислав 11оповић 
7. др. Отон Гавранчић 
8. др, Глигорије Тадић 
!). Bacu.i) Грђић 

10. Милаи Ћуковић 
11. Василије Трбић 

1 (редлагачи: 

12. Добросав Јовичић 
13. Милутин Јелић 
14. др. toma Рајић 
15. др. Тома Смиљанић 
16. Јоахим Куњашић 
17. .Iyi)aj Дубоковић 
18. Сл.шх Бал>ић 
19. Стјепан Шифтар 
20. Мнлан Добровољац 
21. Исо Богдановић 

(Следују iionmcii  10 предлагача) 

ДРУГА КАНДИДАТСКА ЛИСТА HA 1В1>()1Ј ОДБОРА 
() НАСТАЊИВАЊУ ВОЈСКЕ 

ЗЛ  ПРОУЧАИЛИ.!': НЛКОНСКОГ  ПРЕДЛОГЛ 
-1МОРИАР11ЦЕГЛАСИ: 

Чланови: 
1. I (икола 11река 
2. др. Милан Метикош 
3. др, Ннкола llnKiili 
4. Светислав Хођера 
5. др. Марко Кожул 

li. др, I [икола Кешељевић 
7. др. Иван Лончаревић 
8. д|). Стјепан Бачић 
9. др. Ђуро Леушић 

10. др. Живан Лукић 

1. Милош Драговић 
12. Алојзиј Павлич 
3. Јован Мисирлић 
4. др. Фрањо Грубер 
5. Јосип Стажић 

Заменици: 

I [редлагачи: 

6. I [икола I [етрак 
7. Лонро Кнежевић 
8. Владимир Крсти) 
9. Станко TpKV.i.a 

10. Драгутин Перко 

(Следују потписи К) предлагача) 

ПРВА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА ИЗБОР ОДБОРА ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ЗАКОНА O ПО^ЛОВ- 
11()М РЕДУ У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ ГЛАСИ: 

Чланови: 
1. др. Богдан Видовић 
2. <l>i>aii.() Маркић 
3. 1 lerap I (ванишевн!) 
4. Хусеин Кадић 
5. др. Саво Радовић 
ii. Страхиња Борисављевић 
7. I li'.au I [рекоршек 
8. Михаило Каламатијевић 
9. Коста Алексић 

10. др. Драган Краљевић 
11.1 li и.лт Стефановић 

12. др. Милан Секулић 
13. др. Тоша Pajnii 
14. Фердо Шега 
15. др. Љ.удевит Ауер 
l(i. Шукрија Куртовић 
17. Александар Буквић 
18. др. Стане Pane 
19. Душан Живојиновић 
•20. Хазпм Чохамп!« 
21. Бранко Лрл.ачл 

Заменици: 
1. др, Мирко Дошен 
2. Антон Крејчи 
3. Милорад CiiMiiii 
4. Милан Ћуковић 
5. Ђулага Дервишић 
6'. 1 Inan Радић 
7. др. Влади.мир Станишић 
8. др, Ђуро Остојић 
9. Виктор Физир 

10. Јован Митровић 
11. Марк-о Maimil. 

1 [редлагачи: 
(Следују потписи 10 предлагача) 

12. Бранкр Лрл.ачл 
13. др. Вјекослав Милетпћ 
14. Добросав Јовичић 
15. Внтомир Давидовић 
16. Тодор Тонић 
17. Владо CiuiMili 
18. Миљан Радоњић 
19. Хасан Торомановић 
20. Мирко VpomeBiili 
21. Мустафа Мулалић 
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ДРУГА КАНДПДАТСКА ЈШСТА ЗА ИЗБОР ОДБОРА ЗА ИЗМШУ И ДОПУНУ ЗАКОИА O 
MOM РЕДУ У НАРОДПО.! СКУ11I11TIII1! I ГЛАСИ: 

locion- 

1. Сиетислав Хођера 
2. др. Марко Кожул 
3. др. I [икола Никић 
i. др. Никола Кешељевић 

5. Никола Прека 

Чламови: 
(i. др. lliian Лбнчаревић 
7. др. Милап Метикбш 
8. др. Стјепан Бачић 
9. др. Ђуро Леушић 

10. др. Живан .'ivKiiIi 

Замепици: 

1. Милош Драговић 
2. Алојзнј Павлпч 
3. др.  Фрањо  Грубер 
4. Јосип Стажић 
5. Никола Петрак 

(i. Ловро Кнежевић 
7. Владимир KpcTiili 
8. Драгутин Перко 
!). Јован Мисирлић 
К). Станко Тркул>а 

Предлагачи: 
(Следују потписи  10 предлагача) 

Потпретседппк др. Коста liomutiili: Приступа- 
мо избору контролора за ona два одбора. Молчм 
г, секретара да извлачи имена контролора. 

Секретар др. Драгољуб Јевремовић извлачн 
нз кутије листиће са ииенима г. г. народних no- 
сланика -- контролора и објављује: за Одбор за 
проучавање предлога закона o настањивању вој- 
ске и морнарице г. г, Мнрко Дошен, Мирко Уро- 
lueiiiili и др. Ђуро Леушић; за Одбор за проучава- 
ibc предлога резолуције <> изменама и доиуиама 
Закона o мословпом реду у Народној скупштини 
г. г. др. Филнп Лазаревић, др. Mn.iaii Стијић н До- 
бросав Јовичић. 

Потпретссдчик др. Коста Поповић: Приступа- 
мо гласању. Гласање he сс вршитн једнрвремено 
за оба одбора. Молим господу контролоре да за- 
узму своја места, a г. секретара да изволи извр- 
шити прозивку. 

Секретар др. Драгол>уб Јевремовии прозива 
посланике да гласају. (Настаје тајно гласање ли- 
стићима). 

(После гласања) 

Потпрсгссдипк др. Авдо Хасанбеговић: Мзво- 
лите чути резултат гласања. За Одбор за проуча- 
вање законског предлога o настањивању војске п 
морнарице гласало je у свему 166 народних no- 
сланика. Од тога гласало je за листу г. Петра И- 
ванишевића 133, a за лнсту г. Николе Преке 27 на- 
родних посланика. Празних листића било je 6, 

Прсма томе са листе г. Потра I lnaimmeniilia и- 
забрано je IS чланова, a ca листе г. Николе Пре- 
кс 3 члаиа. 

Са листе г. Петра Иванишевића изабрани су 
omi чланови: llnap Иванишевић, др. Филип Ла- 
заревић, др. Милан Стојковић др. Стеван Васиље- 
Biiti, Ловро Петовар, Тодор Хаџи-Димитријевић, 
лр. Драгутин KocTiili, др. Милослан Стојадкновић, 

др. Гавро Čamo, др. Људевит Пивко, др. Иво Е- 
леговић, Расто Пустослемшек, др. Лзудевит Ауер, 
Миловаи !"рба, др. Богић Вукићевић, др. Тома Фи- 
данчевић, Миљан Радоњић и Бранко Аврамовић. 

Са листе г. Миколе Преке изабрани су; Нико- 
ла Прека, др, Милан Метнкош и др. Никола Никић. 

За Одбор за проучавање предлога рсзолуци- 
је o изменама и допунама Закона o пословпом ре- 
ду у Народној скупштини гласало je у свему 149 
пародиих посланика и то за листу г. др. Богдана 
Видовића (25, a за листу г. Светислава Xoi)epe 24 
народних посланика. Према резултату гласања са 
листе r. др. Богдана Впдовпћа изабрано je 18 чла- 
нова, a ca /mere г. Светислава Хођере 3 члана. 

Са листе г. др. Богдана Видовића изабрани 
су: др. Богдан Видовић, Фрашо Маркић, Петар 
Иванишевић, Хусеин Кадић, лр. Саво Радовић, 
Страхиња Борисављевић, Иван Прекоршек, Ми- 
ханло Каламатијевић, Коста Алексић, др. Драган 
Краљевић, Игн>ат Стефановић, др. Милан Секулић, 
др. Toma Рајић, ФерДО lllera, др. Лзудевпт Ауер, 
Шукрија Куртовић, Александар Буквић и др. Ста- 
не Рзпе. 

Са листе г. Светислава Хођере изабрани су: 
Светислав Хођера, др. Марко Кожул и др. Нико- 
.ча Никић. 

Према томе СМО, господо, дапаипви дпевпи ред 
нсцрпли. Молмм изабрапе члаиове одбора да се 
састану данас у 5 часова no подне и да се коп- 
ституишу. Одбору иа челу са г. Петром Иванише- 
вићем рок je 24 часа за подношење извештаја, јер 
je тај законски предлог оглашен као мпаи. 

За идућу седницу предлажем следећи дисвии 
ред; Претрес нзвештаја Одбора за проучавање 
законског предлога o настануивању војске и морна- 
pune. Прима ли Скупштина овај дневни |'ед? 
(I [рима). 

Идућу седницу заказујем за сутра у 10 часо- 
na upe подне a данашњу закључујем. 

Седница je закл>учена у 13.30 часова. 
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ПРИЛОЗИ 
МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА 

КралЈевине Југославије 
Пов.Бр. 20883 

Господину 

Др. КОСТИ КУМАНУДИЈУ, 
ПРЕТСЕДНИКУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

15 с o r p a д 

ГОСПОДИНЕ ПРЕТСЕДНИЧЕ, 

У прилогу под ./1 -lacT наал je доставити Вам 
оригинални Указ Његовог Величанства Краља од 
18 октобра 193:5 године, којим смо овлашћени.у 
смислу члана (i.'i Устава Краљевине Југославије да 
можемо поднети na решавање Народном претстав- 
тпптну  Предлог закона o Допунском  споразуму 

уз Споразум o клирингу од 27 априла 1932 године 
као и уз Додаталс од 2 новембра 1932 године, за- 
кљученом п потписаном у Београду, 29 августа 1933 
године, између Краљевине Југрславије и Швајцар- 
ске Конфедерације. 

У прилргу под . 2 част нам je доставити Вам 
ii) иримерака Предлога закона са образложењем o 
rope поменутом Допунсмом споразуму, с молбом, 
да исти изволите изнети као хитан на решење пред 
1 Гародну скупштину. 

Изволите примити, Госиодиие Претседниче, и 
овом приликом уверење o нашем особитом пошто- 
вању. 

Министар трговине и индустрије, 
Др. ИлиЈа ШуменковМћ, с. р. 

Министар иностраних послова, 
Б. Д. Јептић, с. р. 

МИ 
АЛЕКСАНДАР I 

lio милости Божјој и впљи народној 
Kpa.i. .Ivi ославије 

Ha предлог Нашег Министра грговине и индустрије и Нашег Министра иностраних послова, 
a no саслушању Нашег Министарског савета, решили смо и решавамо: 

Овшлашћује се Mani Министар трговине и индустрије и Наш Министар иностраних послова, 
да могу, на основу члана 63 Устава Краљевине Југославије, поднети Народном претставништвунаpe- 
tu авање: 

Предлог закоиа o Допунском споразуму уз Споразум o клирингу од 27 априла 1932 године 
као и уз Додатак од 2 новембра 1932 године, закљученом и потписаном у Београду, 29 августа 1933 го- 
лмие, између Краљевине Југославије и Швајцарске Конфедерације. 

Ham Министар трговине и индустрије и Наш Министар иностраних послова нека изврше 
nnaj Указ. 

18 октобра 1933 године 
Нишка Бања ЛЛЕКСАНДАР, с. р. 

Министар трговине и индустрије, 
Др. Илија Шуменковић, с. р. 

Министар иностраних послова, 
Б. Д. Јевти>1, с. р. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Између name Државе и Швајцарске и данас je 
још у важности Споразум o клирингу од 27 априла 
1932 подине који je нзмењен и дкиуи.еи додатком 
закљученим 2 новембра 1932 године. У циљу да 
се важење гога Опоразума опет продужи, закључен 
je, 29 авуста 1933 године, поново један Допунски 
споразум, којим je измењена одредба члана III ре- 
ченог Споразума o клирингу утолгасо, што he ое од 
сада 80''" од сума уплаћених код швајцарске Народ- 
не банке употребити за мсплату швајцарских трго- 
вачкнх потраживања, a 20% од гих сума ставити на 
расположење нашој Народној банци. Ta аотражи- 
вања подел>ена су на две категорије: у прву кате- 
рорију спадају потраживања која потичу од извоза 

робе швајцарског порекла, a у другу - гготражи- 
вања за робу страног nopeicia, којл je нзвезена из 
111иајцај)Ске."Се.м тога, предвиђено je ла се Спора- 
зум има примењивати и на Кнежевину Лихтенштајн 
која je у царинском савезу са Швајцарском. 

Onaj допунски спрразум важиће, као и поме- 
нути Споразум o клирингу и његов ранији додатак, 
до 31 децембра 1933 године, с тпм, да lie се њихо- 
во важење, ако се нс откаже на месец дана upe 
њиховог ттека, прећутно продужавати свакипут за 
један ii'inii период од no четири месеца, (Предлог 
закона штампан у прилогу »Службених иовина« за 
1933 г.). 



20 И РЕДОВНИ CACTAHAK    - Ш НОВЕМБРА  1933. 

КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА inilieii.a доставим Народној скупштини иа реше- 
МИНИСТАРСТВО BO.ICKE И MOIMIAIM ШВ ње и одобрење предлог Закона o настањивању вој- 

ЂЕНЕРАЛШТАБНО ОДЕЉЕЊЕ ске И морнарице. 
ОРГАНИЗАЦИСКИ ОТСЕК Да би се убрзао рад око претреса и доношења 

Ђ.Бр. 23851 овога Закона имам част да Вам досгавим 400 iii)ii- 
9 новембра 1933 год. мерака оштампаног законског пројект^ за Народну 

у Београду. скупштину и Сенат. 
Господину У исто време прилажем препис Указа којим je 

одређен Владин повереник за претрес овога закона 
ПРЕТСЕДНИКУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ у Народној окупштини. 

Др. КУМАНУДИЈУ КОСТИ Изволите примити, Господине Претседниче, и 
■ приликом уверење мога особитог поштовања 

Б с o г p a .i 
Министар војске и морнарице, 

ГОСПОДИНЕ ПРЕТСЕДНИЧЕ, Армијски ђенерал, 
Имам част да на основи гтредложеног указног Драг. >К. CTojanonuli, с. р. 

МИ 
АЛВКСАНДАР I 

lio милости Вожјој и иол.и народној 
Kpa.i. Југославије 

Ha предлог Нашег Министра војске и морнарице и no саслушању Нашег Министарског са- 
вета, a на основи члана 63  Устава, решили смо и решавамо: 

On.Kiiirlivje се Ham Мттстар војоке и иорнарице да Народној скупштиии поднесе на решење 
ii одобрење: 

Закон o иастањивању војске и морнарице. 
Наш Министар војске и морнарице нека изврши onaj Указ, 

ЛЛЕКСАНДЛР, с. р. 
Ђ.Бр. 23843 

9. новембра 1933 год 
Бсоград. 

Министар војске и морнарице 
Армиски Гјеиерал, 

Драг. >К. CTojanonuli, с. р. 

МИ 
АЛЕКСА11/IAP 1 

Ho милости Божјој и иол.и народној 
Крал> Лугославије 

Ha предлог Нашег Министра војске и моркарице и no саслушању Нашег Министарског са- 
вета, a na основи члана 70  Устапа, у везн § 35 Закона o пословном реду у Народиој окупштини, — 

ОДРЕЂУЈЕМО: 

За Владииог повереника у Народној скупштини за предлог Закона o насгањивању војске и 
морнарице дивизиског ђенерала Крстића Радисава, Првог помоћника Минкстра војске и морнарице. 

I lam Miimicrap појскс и морнарице нека изврши onaj Указ. 

Ђ.Бр. 23855 АЛПКСАНДАР, с. р. 
9 новембра 1933 год, 

Београд. 
Претседник Министарског савета 

Министар војске и морнарице, и Министар пољопривреде, 
Армиски ђенерал, Др. Мплан Сршкић, с. р. 

Драг. Ж. Сто.јаповпЈ!, с. р. Министар без портфеља, 
Др. Алберт Крамер, с. р. 

Мипистар социјалне политике и 
народпог здрапља, 
Иван Пуцел., с. р. 

Мпнистар без портфсл>а, 
Др. Хамднја Карамехмедовић, с. р. 
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ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 
o 

настањивању воЈске и морпарнце 

1 Опште одредбе 

Члан i 
Настањивање je смештај војске и морнарице 

no зградама: државним и самоуправних тела, a у 
иедостатку ових и no зградама приватних устано- 
ва, предузећа и појединих лица. 

Члап 2 
НастањиванЈе војске и морнарице no одр^дба- 

ма чл, 1 оиог Закона бива само у оскудици војно- 
државних зграда и може се вршити у редовном, 
мобилном ii ратном стању. 

Настањивање у редовном и мобилном стању 
врши се на сопственој територији, a у ратном ста- 
и>у joni и ita савезничкој и на непријаггеллкој тери- 
торији. 

Члан 3 
За настањивање војске и морнарице у редов- 

ном стаЈљу no зградама приватних установа, преду- 
зећа и појединих лица, држава даје сопственицима 
накнаду у новцу уколико их драговољно нису бес- 
платно уступили држави, a за настаљивање no 
зградама државним и самоуправних тела не даје 
се кикаква накнада. 

За насгањивање у мобилном и ратном стању 
ие даје се никаква накнада ни приватним установа- 
ма, предузећима и лицима, 

Члаи 4 
Велп-пшу накнаде за настанЈИвање у редовном 

t гању ио одредбама чл. 3 овог Закона одређује 
Министарски савет на предлог Министра војске и 
морнарице, a у сагласности са Министром финан- 
сија. 

Министар без портфеља, 
Драг. С. Којић, с. р. 

Министар трговинб и нпдустрије, 
Др. Илија Шуменковић, с. i). 

Министар правде, 
Бож. MaKCHMOBuh, с. р, 
Мипистар без портфел.а, 

Др. Будислав-Гргур АпђелиповпЈ!, с. р. 
Мимистар саобраћаја, 

Лазар Радивојевић, с. р. 
Мипистар војске и мориарице, 

Армиски ђенерал, 
Драг. Ж. СтојановиИ, с. р. 
Мипнстар шума и рудника, 

Павао Матица, с. р. 
Мнинстар финансија, 

Др. Мил. Ђорђевић, с. р. 
Мииистар грађевина, 

Др. Стјепап Сркул., с. р. 
Мииистар иностраних послова, 

Богол>уб Јевтић, с. р. 
Мипистар унутрашњих послопа, 

Живојип Лазић, с. р. 
Министар просвете, 

Др. Рад. Стаиковић, с. р, 
Мнпистар физичког васпитања народа, 

Др. Лавослав Ханжек, с. р. 

Члаи 5 
Праио наређиваља настањивања војскс и мор- 

нарице у редовном стању, поодредбама чл. 1 овог 
Закона, има Министар војске и морнарице no одо- 
брењу Министароког савета, a у мобилном и рат- 
ном стању оио право има Врховна команда, односно 
Комаида оперативне војске, a тако исто и коман- 
дантн самосталних армија, дивизија и одреда и 
овимл равног pama старешине у морнарици. 

Члан 0 
За иастап.ииап.е војске n морнарице ие могу се 

користити: 
1 — зграде и просторије које служе за стално 

или привремено боравнште Њ. В. Краља или ч i.i- 
нова Краљевског Дома; 

2 — зграде, станови и канцеларије страних no- 
сланстава и власти; 

3 — стварно већ искорпшћепс и потребне про- 
сторије за смештај и службу државних власти и 
самоуправних oprana; 

4 — зградс n просторије памсп.сис јавном бо- 
гослужеп>у признатих вероисповести; 

5 — зграде памеп.епе за болипце и лечилишта, 
просторије за јавне џрбротворне заводе, просто- 
рије јавних завода за наставу, односно завода за 
васпктање, просторије за музеје и књижнице, укр- 
лпко као такпе n за врсме рао-а дејствују; 

6 — зграде казнених завода, поправилишта и 
притвори; 

7 — зградс женских манастира (самостана) и 
one просторије мушких манастира, моје, обзиром на 
стварне потребе, имају бити затвбрене према вер- 
ским прописима, просторије неопходно поребне за 
службене и духовне функције као и за стамовање 
виших духовника признатих вероисповести; 

8 — зпраде n просторије неопходно потребне 
за вршење поштанске, гелефонске-телеграфске, же- 

(езничке, бродарске и ваздухопловне службе; 
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9 — све иие зграде које 1 [нспекција земаљске 
одбране нађе за потребно да се не користе; и 

Ш — просторије неопходне за становање до- 
маћина ii његаве чељади. 

Члаи 7 
Да би настањивање војске и морнарице било 

увек осигурано, благовремено и праведно извршено 
у духу овога Закона, и.мају ое водити статистички 
подаци o бројном стању државних зграда и зграда 
самоупраиипх тела, приватиих лица, установа и пре- 
дузећа, као и o броју ЛЈудстиа, стоке u материјала 
и других потреба које у зграде имају бити сме- 
штене. 

У овоме цил.у дужност je: 
1 — команданата иеста да воде размештајни 

преглед за све војно-државне и државне зграде, као 
и за one које су узете под закуп; 

2 — општинских H.iacrii да ii3iiiiiiie попис и во- 
де размеигтајип преглед за све зграде самоуправ- 
них тела, приватних лица, установа и предузећа, на 
подручју општине, a које се могу употребити за 
смештај војске и морнарице и њихових потреба. 

Сваке rpehe године општинске власти дужне 
су да изврше накнадни попис, да саставе разме- 
штајни преглед у дупликату и да један ггримерак 
доставе команданту надлежног војног округа. 

За попис n за израду размештајног прегледа 
по државним п самоуправним зградама, општинске 
властп искористиће катасгарске податке који no- 
стоје за ове зграде при пореским и катастарским 
управама. 

Члан 8 
У местнма у којима има војно-државних зграда 

a ne постоје команде места, размештајнн прсглед 
no 'i.i. 7 овог Закона води надлежна команда во.,- 
ног округа. 

Члаи 9 
Размештајни преглед садржи: 
1 —■ име и презиме сопственика зграде н »iicro- 

во занииање; 
2 — мссто где се зграда налази (улнца и број, 

a no селима, ако куће ниеу нумерисане, у коме делу 
села); 

3 — број одаја и површима (квадратура) сваке 
одаје; 

4 — колпко се у сваку зграду може сместити: 
.! ули, стоке u возова; 

5 —■ за какав су смештај поједиие зграде по- 
годнс: за штабове, брлнице, станавање војника, ма- 
гацмие, коњушнице, за оруђа и т. д. са обзиром 
на место, положај н величину истих. 

Све промене, које се у току времеиа догодс, 
унссе се у размештајни преглед 

Члаи  10. 
Kao основа за израду размештајног прегледа 

служе onu подаци: 
1 — војводе, адмпраm и iiiiiim командатни од 

команданта армије имају право на 1—o соба са 
нужним намештајем, колико je пбтребно за угодан 
смсштај; 

2 — команданти армија, вице-адмнрали и оста- 
.III раига оних, имају ораво na 3—4 собе иа.ме- 
штаје.м; 

3 — команданти дивизија, контра-адмиралм и 
остали puma оипх, ииају право na 2—3 сооо еа пуж- 
ким намештајемЈ 

4 — команданти бригада, пукова и команданти 
у морнарици parna овпх, пмају право na 1—2 собе 
еа нужнии памештајем; 

o — впши офпцпрп војске и иорнарице имају 
право na једну собу са намештајемЈ 

b — остали официри и војпп innounnmi војске 
n иорнарице имају право no два na Једпу еооу са 
нужним иамештајем; 

7 — подофцири војске и морнарице и њима 
равни, KOJU нису у саставу команада непосредно са 
ВОЈНИЦИМа п.мају прано na еоое рачунајући na сва- 
ког no 8 м-; 

8 —■ подофпцпрп И војници војске и морпарпце 
имају npauo na затворене n суве одаје рачунајући 
na свакога no 2-1-' u." npociopa за лежање; 

'J — na сваког коња и иазгу рачунаће се 3 м- 
простора за лежање (1.5 м no шпрппп n 2 м no ду- 
жини); за вола 4 пг (2 м no uinpinin и 2 м no ду- 
жини); за болесну стоку 4'/i—5^ м" npocropa за 
смештај; 

10 — број соба за смештај канцеларија поједи- 
них шгабова одре1;ује се према бројном сташу офп- 
цира, чпновппка n подофицира дотичног штаба, ко- 
лико je пеопходпо потребно за угодап рад. 

Члап 11 
AKO општинске власти ne израде na време раз- 

мештајне прегледе, или амо при изради овнх пре- 
гледа покажу нехатпосг, пли упесу петачпе подат- 
кс, одговорна лица кааниће ее у редовпом стању 
затвором од 10—30 дана, n.ni одговарајућом пов- 
чаном казном рачунајући за 1 дан затвора 50 ди- 
napa у корпет Ремонтско-коморског фопда. Казпу 
до 20 дана изриче падлсжпп бап a преко те пранице 
Министар упутрашп.пх послова. 

У мобилном II ратном стању одгоборна лица 
казниће се no одредбама Војног кривичног зако 
ника. 

Члан 12 
Општинске власти су дужне да настањиванЈе 

врше правилно, те да сви становници буду сраз- 
мерно оптерећени, lln у ком случају се ne могу зау- 
зимати one просторије, i<(jje су неопходно потребне 
домаћину и његовој породицн за становање (чл. 
(i тач. 10). 

Члан  13 
Команданти војних округа повремено he npe* 

гледаги размештајне прегледе општинских власги, 
a приликом регрутовања увераваће се и o њиховој 
гачности. 

Члан II 
У редовпом стању општинска власт ne може 

заузети станове отсутних лица, a у мобилном и рит- 
ном стању може се смештај пзнрпппп na њихов 
трошак уколико су ова .uma обавезна према своме 
имовном стању. Ако je оскудица у становима, у 
случају мобилизације, могу се користити и станови 
отсутппх .uma, noniro се претходпо изврши КОМИ- 
сиски попис nMOBinie n иста смести n залечати у 
за1себне одаје дотичног сопственпка (домаћина). 

lio жалбама на Огпштинске власти доноси одлу- 
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ку управна зласт 1 степена, чија je одлука коначна 
и противу ље ие.ма места правном леку. 

Изјављена жалба не одлаже извршење: 

Члан 15 
Зграде самоуправних тела и приватних уста- 

иова, које су раиијс од војних власти заузете и код 
истих се иалазе na уиотреби, ne могу се поново 
узимати у комбинацију за распоред војске и мориа- 
рице у циљу настањивања. 

11 Настан.ивање војске и морпарнце у редовном 
стању. 

Члаи  16 
Насгањивање у  редавном стању може бити: 

стално и привремепо. 

Члан 17 
Стално настањивање врши се na основи стал- 

nor мирнодочпског размештаја војске и морнарнце. 

Члан 18 
За стално настањивање користе се војно-др- 

жавне н државне зграде. 
Државне зграде корисгиће се за насгањивање 

у недостатку војпо-државиих, ако су тс државне 
зграде no оцени комисије погодне за смештај де- 
лова војске и морнарице. 

Члап 19 
AKO у одређеном месту сталпог nacraihUBan.a 

не би било војно-државних, и државних зграда за 
настањивање кога дела војске к морнарице', онда 
се за настањивање тих делова користе иодесне 
зграде n подесна земљишта потребпа за вежбе н 
гађања, a које дотична општина, односп« само- 
управно тело, буде драговољно и без пакпаде ста- 
вило на расположење војсци и морпарици. 

Пријем и предаја ових зграда врши сс иутем 
мешовитих комисија, саставл>енпх од чланова вој- 
ппх ii општинских властп. 

Одржавање ових зграда у псправпом стаљу sa 
време настањивања спада у дужност Минисгарства 
војске и морнарице. 

Члап 20 
За случај да у одређеном месту сталног паста- 

њивања пема зграда поменутих у чл. 19. овог За- 
кона, онда се за смештај дотичног дела војске и 
иорнарице узимају подеспе зграде под закуп. 

Члан 21 
AKO која oiiiimina одпоспо самоупраиио тело 

пристаје да за настањива1ње одређених делова вој- 
ске и моркарице у дотичном месту подигие o свом 
трошку потребне зграде no пројектима n под над- 
зором Министарства војске и морнарице, или да no 
ii:;pal)eiiiiM и ревидираним предрачунима за њихово 
подизање стави потребну суму новаца na ракзполо- 
жење Мипистарству војске и морпарице, na да тако 
изграђене зграде пзда под закуп Министарству вој- 
ске и морнарице, онда се величина закупа одређу- 
je прсма уложеном капиталу за њмхово подизање, 
Уговор o овоме закупу између Мпппстарства војске 
n иорнарице с једне стране, и дотичне општине 

одпоспо самоуправног тела с друге страпе, има да 
предвиди највише толику величипу плаћаља годи- 
шњег закупа, да се уложени капитал за подизање 
зграде, заједно са каматом, може отплатити за 20 
годнна. После овога рока те зграде прелазе у сво- 
јнпу Министарства војске n морпарпце. 

Плаћање закупа почпње од onora дана када 
војне власти приме пово-подигнуте зграде na упо- 
требу. 

Одржавање ових зграда у исправнрсти спада 
у дужпост Министарства војске и морнарице. 

Члан 22 
Привремено настаљивање војске и морнарице 

може бптп: 
1 — приликом премештаја некога дела војске 

n морнарице из једног места у друго, када влада- 
ју непогоде; 

2 — кад се извеснп делови војске и морнарице 
пастапе привремепо ван места свог сталног стано- 
вап.а радп извршења какног специјалног задатка; 

3 — кад се обвезпицп војокс и морнарице са 
сгарешипама, или без ових, упућују na всжбу iini 
се са ове враћају. Ово важи n за регруте када се 
упућују na отслужење свога обавезпог рока службе 
у сталном кадру, или када се пз кадра отпуштају 
no отслужеп>у рока; 

4 — кад се обвезници сталног кадра употребе 
за указнвање разних помоћи пароду, за угушивање 
нереда, хваггање хајдука, осигурање граничне про- 
сторнје и т. сл.; n 

5 — за време маневара n вежби, када владају 
непогоде. 

Члаи 23 
За привремено настањивање користе се no мо- 

гућству и у првом реду државне зграде, a у педо- 
статку ових и зграде самоуправних тела, прпват- 
пих лпца, установа и предузећа, када се због еле- 
ментарппх и других околностп ne могу употребпти 
другп пачипп становања. 

Члан 24 
У редовном стању старешина трупе, који no 

добивеном одобреп>у или наређењу врши настани- 
нап.е no приватппм домовима, дужап je претходно 
поднети општппској власти преглед o бројном ста- 
њу и остзлим потребама за иастап.ивање. Прегле- 
дом се има обухватпти: 

1 — понаособ бројно ciaibe виших официра, 
нижих официра, административног особл.а, подо 
фицира n војника no штабовима, комапдама и уста- 
новама; 

2 — бројпи стање стоке: коња, мазги, волова и 
т. д. н кола такође no штабовима, комаидама и уста- 
повама; 

3 — број потребних соба за смештај штабова, 
официра, подофицира, војника, стоке и возова; 

4 —. време трајања размештаја; и 
5 — намештај и прибор који je потреба« за 

смештај војскс, a наррчито штабова. 

Члан 25 
Под памсштајем 3;t официре разуме се; кревет 

са постељпим сгварима, сто, столице n осталп npn- 
бор за npenohnime. 

Под намештајем за подофицире и војнике pa- 
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зуме се: простирка или поњаве за лежап.с, судоии 
за кување и за доношење воде. 

Под потребама за сгоку разумеју се: средстпа 
за појеи.е, средства за храњење и чишћење штала 
п простирка. 

Члан 26 
AKO једном дому недостаје потребан иамеипај, 

општинска власт има право, да овај изузима од 
других домаћина ма послугу, докле настањивање 
г.ојске и мориарице траје. 

Узете ствари na овај начии предају се, са про- 
цењеном вредношћу, no спнску и на потпис, коман- 
даигу стаиа дотичног штаба, односно ономе који се 
стварима служн. 

Члаи 27 
За настањивање не могу се узимати оне зграде 

и просторијс, које сс морају дуго испражњаватл и 
чије би заузимање изазвало осетну пмоту код ста- 
иовипка у радн.и ii.in привреди. 

Члан 28 
Неспоразуме и сукобе између обвезника и ста- 

новника, због насгањивања, расправљају војне вла- 
сти уз садејство месних власти. 

Члан 29 
К'ако поједини грађани, тако и општинске вла- 

сти, дужип су iiciiviniTii захтеве овлашћених лица 
за настањивање војске и морнарице. За неизврше- 
п.е наређења одговорна лица казниће се у редов- 
ном стању затвором од 1 до 80 дана или одговара- 
јућом новчаном казном рачунзјући за једаи дан за- 
твора 50 динара у корист Ремонтско-комороког 
(|)о11да. 

Казпу изриче надлежна управна власт у грани- 
цама права из чл. 69 Закона o унутрашњој управи. 

У  мобилиом  ii  ратном  стању одповарна  .uma 
казниће се до једне године затвора. Казну изриче 
надлежни територијални војш суд. 

Члаи 30 
Трупе одговарају за квар и штету које причине 

у становима приватних лица и установа или у згра- 
дама самоуправних тела. Становници који имају да 
се на то жале, упућују своје жалбе преко општине 
или иепосредно комаиданту трупе, где им буде бли- 
же, н овај je дужан да жалбе узме одмах у посту- 
пак. 

/Калбе се упућују пре од.тска трупе, чи.м иа- 
стуии квар ојџшсно ппета, како би се ова могла 
утврдити и o ii.oj саставити протокол још пре од- 
ласка трупа. 

За све остало што сс одиоси na процену п 
иакнаду штете, важе одредбс прописа o пакиади 
причињене штете од стране војоке и морнарице, 
који прописује Мимистар војске и морнарице у 
споразуму са Министром уиутрапт.их послова. 

Члаи 31 
За накнаду за извршење настањивања, oiiiimni- 

ска je власт дужна да подиссе команданту своје 
обласие ливизијс списак свих оних грађана, чије су 
зграде и станови заузети за настањивање, a који 
нмају право на накнаду почл. 3 овог Закона, Спи- 
скови се достављају у дулликату са овим подаци- 
ма: Ј^сдпи број, име и презиме домаћина, запима- 

ње, улица и број куће, колико je зграда или одаја 
заузето за настањивање, за које време, колика му 
накнада ирипада и, иајзад, укупаи износ за свакога 
II за целу општину. Величину иакиаде одређује ме- 
шовита комисија саставл>ена од три члана: прет- 
ставника војскс, управне и општинске власти. 

Када се no иоднети.м сиисковима одобри тра- 
жена сума,- онда се ona у укупном износу исплаћу- 
је олштинском суду na признаницу претседника on- 
штине. Прнлико.м iiapcijiinaiha исилате враћа сс je- 
дан снисак no коме he претседник општине нареди- 
ти исплату становницима. 

I [ретседник општине дужан je подпетп cnnc- 
кове надлежној дивизијској области у року од де- 
сет дана no престанку настањивања, a дивизиска 
област донеКе одлуку no њима и новац за исплату 
послати у року од 30 дана, рачунајући од дана при- 
јема спискова. 

Претседник општине, no пријему новца, дужан 
je стаиоииике псплатиги у року од три даиа И 0 
гоме поднети извештај команданту дотичне диви- 
зијске области. 

За нетачно и непотпуно извршење одредаба из 
претходна два става претседник општине казниће 
се ио одредбама члана 20. овог Закона. Ha случај 
злоупотребе претседни« општине, поред казне no 
Кривичном закоаику, осудиће се и на иакиаду при- 
чињене штете. 

III Настањивање војске н морнарице у мобплиом и 
ратном стању. 

Члан 32 
За настањивање војске и морнарице у мобил- 

по.м u ратном стању на сопственој територији не 
даје се никаква накнада од стране државе самоу- 
правним телима, приватним установама, предузе- 
iiiiMa и појединим лицима. 

За причињену штету иа зградама и no стано- 
вимаод стране војске и морнарице даје ct накнада, 
ако ове штете буде билр, a у смислу чл. 30 овог 
Закона. 

Члаи 33 
Настањивање војске н морнарице у мобилном 

и ратио.м стању обавезно jii за све становнике и 
ннко се не може настањивања ослободити ако има 
:<ipa;ia ii.ui npocropnja за иастаи.иваи.е, сем оних 
помеиутих у чл. 6 овог Закоиа. Алп иа случај по- 
требе могу се узетм и one просторије које су у ре- 
довном стању ослобођене од настањивања, сем 
зграда поменутих у члану 6 под 1   и 2 

Члап 34 
Старешина јединице, који врши настањивање 

no зградама самоуправних тела и зградама приват- 
пих устпова, предузећа и појединих лица, поступа 
no прописима Ратне службе. 

Члап 35 
Кад општинска власт добије налог за насташи- 

вап.с, дужна je одмах да са својим органима и од- 
ређеним кома«дирима од črpane комапада, трупа и 
установа изврши размештај no зградама и просто- 
ријама одре1)епим за настањивање. 

Основа за размештај 6[iiie размеџггајни прс- 
глед n бројно cian.e штабова, људи, стоке и возова, 
којп пмају да се настане. 
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Члан 36 
Настањивање у ратном стању на непријатељ- 

ској територији врши се без икакие накнаде. Изло- 
жена начела за настањивање на сопственој терито- 
рнји важе и за иастањиваи.е na освојеној иеирија- 
теллској територији, уколико се томе ne противе 
прописи Ратае службе и чисто војни интереси. 

Настањивање греба вршити, кад je no могућно, 
преко општиноких власти. 

Члан 37 
Насга11>ива!1.с наше војске и морнарице у рат- 

иом стању на савезничкој територији врши сс no 
рдредбама закључене конвенције између иатс н са- 
везничке државе, Питања која се при томе накнад- 
но појаве, регулисаће надлежни командант у eno- 
разуму са иад.чокиом командом савезничке војске. 

Члан 38 
За настањивање савезничке војске у раггном 

стап.у на нашој територији примењиваће се одред- 
бс овога Закона, предв.иђене за иастан>ива1ве наше 
војске и мориарице на сопственој територији, уко- 
лико оис одредбе ne би биле измењене закљученом 
конвекцијом га дотичном државом. 

Члан .Ј<!) 
Сва војна лица, којаза време настањивања учи- 

nv какво крпиичио дело против имовине, казниће 
се no одредбама Војног кривичног законика. 

IV Прелазма наређења. 

Ha зграде, кбје су до ступања на снагу овога 
Закона биле већ уступљене војсци и морнарици за 
настањиваше у редовном стању од стране општина 
односно самруправних тела, a за које je ^граде вој- 
ска и морнарица плаћала накнаду — закуи, имају 
се применити одредбе члана 21 овог Закона. За нз- 
вршење одредаба овога члана одредиће се мешови- 
та комисија, састављена од претставника Мини- 
старства војске и морнарице, Министарства финан- 
сија и дотичне општине односно самоуправног fe- 
ла, која he одредити вредност зграде у моменту no- 
днзаи.а u утврдити суму новаца већ примљену на 
нме накнаде закупа. Ha основи комисисмог изне- 
штаја, Министар војске и морнарице доноси ре- 
шење: ла ли се и колика сума новаца има још да 
исплати дотичној општини односно самОуправном 
телу и у коме року. Решеша су обавезна за обе 
стране, ако je постигнут потпун споразум; у про- 
rmmoM незадовол>на страна има право тужбе ре- 
довном суду, 

Члан 41 
Crni уговори, ако и уколико постоје, закм.уче- 

ни no ранијим законима између појединих општи- 
иа и самоуправних тела на територији Краљевине 
Југославије и бивше аустро-угарске војске, имају 
се заменити новим уговорима у духу члана 40 овог 
Закона најдаље у року од грдину дана no ступању 
Ha снагу овога Закона. 

Члаи 42 
Овлашћује се Министар војске " морнарице да 

ближе одредбе '■'■'^ извршење овога Закона пропише 
11равил1Г11Ком. 

Члан 43 
Овај Заком ступа у живог и добкја обавезну 

сиагу када се обнародује у „Службеним новинама 
и тада престаје важити Закон o настањивању вој- 
ске од 23 септембра 1885 г. и све одреДбе осталих 
закона који су у супротности са одредбама овога 
Замона. 

.ПРЕТСЕДНИШТВО 
МИНИСТАРСК( )Г САВЕТА 

Зак. Бр. 60. 
19 октобра 1933 године 

Београд. 

Господину 

Др. K'OCTII КУМАНУДИ-У 
11РЕТСЕД] 111КУ 1 [АРОД1IE СКУ1 llilTI IIIE 

ГОСПОДИНЕ ПРЕТСЕДНИЧЕ, 

Ha основу § (i Закона o продужењу важности 
Закона o заштити земљорадника и стављању на 
снагу појединих прописа Закона o извршењу и 
обезбеђењу од 1!) децембра 1932 године част ми je 
доставити Нам, ради сагласности, Уредбу o извозу 
пшенице од 1 августа 1933 године, коју je пропи- 
сао Министарски савет на основу поменутог за- 
конског прописа. Поменута Уредба ступила je na 
снагу 10 августа текуће године. 

Изволите примити, Господине Претседниче, и 
овом приликом уверење o моме одличном пошто- 
вању. 

Претседник Министарског савета, 
Др. М. Сршкић, с. р. 

Ha оспову чл. (i Закопа o продужењу важностн 
1Кона o заштити земљорадника од 19 децембра 

1932 године a na предлог Министра трговине и im- 
дустрије, Министра финансија и Министра пољо- 
привреде, Министарски савет прописује ову 

УРЕДБУ 
o извозу пшеНице 

ЧЛ.   1 
Изузетно од прописа § 1 Закона o извозу пше- 

нице, ражи и пшеничног брашна од 27 јуна 1931 
године n § 1 Закона 6 промету пшенице од 2П 
марта L932 године, изв & пшенице могу обављати 
и прризвођачи, задруге и извозничке <|>11рме no о- 
влашћењу Министарства трговине и индустрије. 

Овлашћење за извоз пшенице издаваће opran 
који Минисгарство грговине и индустрије за то 
овласти. 

4.1. 2 
У колико на основу § 1 Закона o промету пше- 

нице од 29 марта 1932 године Привилеговано акцио!- 
нарско друштво за извоз зеиал>ских прокзвода бу- 
де извозило пшеницу, чист приход од тога посла 
ставља се на расположење Краљевасбј влади a v- 
потребиће се према упутствима која he издавати 
Министар трговине и индусгрије у споразуму са 
Министром финансија и Министром пољопривреде 

Министар трговине u индустрије у споразуму 
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ca Министјром финансија и Министром пољоприв- 
1)сде прописаће ближе одредбе за извршење ове 
Уредбе. 

II lip. 28612/G 
1 aBi-уста IH*-) године 

Београд. 

Министар трговине и индустрије, 
Др. Илнја Шуменковић, с. j). 

Министар финансија, 
Др. МИЛ. TaOpljCBHh, с. p. 
Министа!) пољбпривреде 

Лр. Љубомир Тимашић, с p 

ч,1. 3 
Ова Уредба ступа иа сиагу на дан обпародива- 

оа у »Службеним новинама« и важиће годин, дана. 
i 

Претседник 
Министарског савета, 

Др. Милаи CpuiKiili, с. р. 
Мипистао бе.ч портфељај 

Др. Крамер, с. p 
Мипистар социјалне политике ii 

пародиог здравља, 
Иван Пуцељ, с. р. 

Министар без портфеља, 
Др. Хамдија Карамехмедови!), с. р. 

Мннистар без портфел.а, 
Драг. С. КоЈић, с. р. 

Министар трговине и индусЈрије, 
Др. Илија Шуменковц}], с. р. 

Министар правде, 
Бож. MaKCHMOBiiii, с. р. 
Мнпнстар без 11оргфел>а, 

Др. Будислав Гргур Л|11)ел11110В1|1>, с. р. 
Министар саобраћаја, 

Дазар РадивоЈевић, с. р. 
Минисгар војске и морнарице, 

Армпски ^еперал, 
Драг. >К. CTojaiioBHh, с. р. 
Министар шума и рудника, 

Павао Матица, с. р, 
Минисгар финанснја, 

Др. Мнлорад Ђорђевић, с. р. 
Министар грађевина, 

Др. Стјепаи Сркуљ, с. р. 
Министар иностраних послова, 

Богол.уб Јевтић, с. р. 
Миннстар унутрашњих послова, 

Живојии A. Лазић, с. р. 
Министар просвете, 

Др. Рад. Станковић, с. р. 
Министар физичког васпитања народа, 

Др. Лавослав Хаижек, с. р. 
Министар пољопривреде, 

Др. Љубомир Томашић, с. р. 

IIPETCI-VUIHUITHO 
МИНИСТАРСКОГ САВЕ1 A 

Зак.Бр. 59. 
19 октобра 1933 г. 

Београд. 

Господину 

Др. КОСТИ КУМАНУДИ-У. 
1 IPETCEiU 111КУ 11,\1'( );U ПГ СКУ! IllITl u ii-; 

Беогр^д 

)СПОДИНЕ ПРЕТСЕДНИЧЕ, 

Ha основу § (i Закона o продужењу ваЖности 
Закона o заштити земл>орадника и станл.ању na 
снагу појединих гтрописа Закона o извршењу и о- 
безбе1)ењу од 19 децембра 1932 родинс часг ми je 
доставити Вам, радн сагласности, Уредбу o пзме- 
нама и допуиама Закона o заштити земл^орадника 

n стављању на снагу појединих измена аакона o 
изиршен.у и обезбеђењу од 8 августа 1933 године 
и Уредбу o нзмеии члана 12 Уредбе <> поступку по- 
средовања од 8 августа 1933 године, које je про- 
micao Мипистарски санет na основу поменутог за- 
конског прописа. Обе Уредбе ступиле су ма снагу 
11 августа текуће годипс. 

Изволите иримнти, Господине Претседниче И 
оио.м iipii.'iiiKOM уверењс o .NULMO ОДЛИЧНОМ пошго- 
иаи.у. 

ПретседнИк Министарског савета, 

(М. II.) Др. М. СрШКНћ, с. р. 

1 ta основу 'i.i. (i Закона o продужењу иажиости 
ЗаКона o заштити земл>орадцика и стављан>у иа 
снагу појединих прописа Закона o извршењу и о- 
безбеђфву, од 19 децембра 1932 године, a no пред: 
логу Министра правдс Миипстарски савет пропи- 
cvie 
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УРЕДБУ 

u изменама и допунамв Закона o заштити земљо- 
радиика и сгављању na снагу појединих  измена 

Закона o извршењу и обезЈбеђењу 

чл. 1 
Од прописа § 1 Залсона b заштити земљорадни- 

ка од 19 априла 1932 године изузимају се они зем- 
љораднички дугови који потичу из куповпне no- 
љопривредних имања, ако je цена или већи део це- 
не уговорена у одређеној количини пољапривред- 
IIHN производа, било да се та количина нма ncnia- 
тити у натури или у новцу no дневној цени дома- 
he продуктне оерзе. За онај део цеие који се има 
исплатити у одре1)еној колнчинн готовог копца ва- 
жи и даље пропис § 1 Закона o заштити зсмл.орад- 
иика. 

()дредбе овога члана ne важе за аграрне im- 
гересенте. 

чл. 2 
Пропнс става ! чл. 1 примењиваће се само у 

колико приходи дужника омогућавају овакву ис- 
илату без штете за пздржавање дужника и дужнп- 
кове иородице и за исплату јавних дажбина, O ово- 
ме решава суд no слрбодној оцени на захтев no- 
вериоца, ако поверилац налази да no приходима 
дужииконим треба да добије nelie отплате него 
iiiro му то дужиик нуди и o томе поднесе доказе. 

4.1. 3 
Ова уредба ступа na сиагу кад се обиародује у 

»Службеипм новинама«. 
Бр. 75769 у — 601 
8 августа 1933 год. 

Београд. 
Министар правде, 
Б. MaKciiMOBnii, с. p 

I [ретседник 
Министарског савета, 
Др. М. CpuiKiili, с. р. 

Следују потписи осталих министара 

lla осиову чл. 6 Закопа o продужењу важности 
Закона o заштити земл>орадника и стављању на 
смагу поједнпих прописа Закона o извршењу и о- 
безбеђењу, од 19 децембра 1932 гх>дине, a no пред- 
логу Министра правде Министарски савет пропи- 
сује 

УРЕДБУ 
o измени чл. 12 Уредбе o поступку посредовања 

чл. 1 
У ириом ставу ч.1. 12 Уредбе o поступку посре- 

.uman.a од 4 јануара  1933 место речи >у року од 
90 дапа« долазе речи »V року Од 9 месеци«. 

ЧЛ. 2 
AKO je услвд истека рока из чл. 1 Уредбе o пз- 

Мени Уредбе o поступку посредовања од 12 априла 
1933 год. поступак посредовања no службеној дуж- 
ностн обустављен, та се обустава ставља ван снаге 
и дужиик се враћа у стање у коме je био upe' исте- 
ка тога рока. У међувремеиу дозвољена извршења 
и обезбећења обустављају се као и поступак за от- 
в1арање стечаја и ирипудиог поравнања. 

чл. 3 
Oua Уредба добија обавезну снагу када се об- 

иародује у »Службеним повппама«. 

lip. 75768 —■ у 87 
8 августа 1933 год, 

Београд- 
Министар правде, 
Б. MaKCMMOBHli, с. р. 

1 [ретседник 
Министарског савета, 
Др. М. CpiuKnli, с. i). 

Следују потписи осталих министара. 

МАРОДНОЈ СКУ11ШТИНИ 

БЕОГРАД. 

У току двогодишње примене извесне одредбс 
Закона o пословном реду у Народној скупштнпи 
гкжазале су се недовољне и iiejacne, те се осећа 
потреба да се овај Закон измеии и допуни. 

Претседништво Народне скупштине увиђајући 
најбоље извесне празнине и нејасности у Закону 
o пословном реду у Народној скупштини и желе- 
iiH једино да се омогући што правилнији и нптеп- 
зивнији рад i Јародне скупштнне, израдило je свој 
Предлог резолуције o измепама п допунама Зако- 
на o пословном реду у Народној скупштини и v 
смислу § 134 истог Закона има част поднети га 
Народној скупштини на решење. 

Детаљно образложење предложених измена и 
допупа да11е у Одбору млаи Претседништва Пот- 
претседник др. Адво Хасанбеговић. 

Молим да се овај Предлог резолуције огласи 
за хитан. 

i 1ретседник 
Народне скупштине, 
Др. К. Кумануди, е. р. 

ПРЕДЛОГ РЕЗОЛУЦИЈЕ 
o 

изменама и допунама Закопа o пословном реду у 
Народној скупштини од 26 новембра  1931 године 
са изменама и допуиама од 26 фебруара 1932 ro- 

дине. 
У Закону o пословном реду у Народној скуп- 

ШТИНИ ОД 26 ионембра 1931 годиие са пзмемама n 
допунамаод 26 (|)ебруара 1932 године, чине се сле- 
дећс измеие и допуме: 

У § 2 у последњој реченици реч „четири" за- 
мењује се речју: „пет". 

§ 14 мења ее и гласи: 
„Дужност je Претседника Народне скупштиие 

да je претставл.а, да руководи и.епим седницама И 
одржава ред у њој. Он се стара да рад у Одбори- 
ма ne заостаје и да се ие прекида. Он се стара o 
уредном и брзо.м отправљању свих скупштинских 
послова. Он noerau.i.a и отпушта ene оеобл.е На- 
родпе скупштине no одредбама Правилника o op- 
ганизацији службе у Народној скупштини и скуп- 
штинским службеницима." 

У § 16 претпоследња реченица брише ее. 
У § 18 после прног става додаје ее нов етаи, 

који гласи: 
„Све поднете кандидатске листе морају имати 

потпун број чланова и заменика,   колико Одбор, 
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који се бира, треба да има чланова и заменика." 
У § 20 последњи стап мења се и гласи: 
„Ha упражњено место једног члана Одбора 

долази наредни са дотичне кандидатске листе. Тск 
пошто би сс на тај начин листа кандидата за чла- 
нове Одбора потпуно исрцпла, позваће сс замени- 
ци са дотичне листе оним редом, како су предло- 
жени." 

У § 37 стан други 1)сч „Посланик" треба да 
гласи „Пословник". 

У § 49 стан други мења сс и гласи: 
„Ha кратка питања упућена Претседнику I la- 

родне скупштине и министрима дају сс одговори 
сваке седнице, кад буду прикупљени сви потребни 
податци за одгопоре, се.м дана одређеног за mi- 
терпелације. Рал no свима кратким питањима мо- 
же трајати највише један сат." 

У § 53 друга реченица мења сс и гласи: 
„Ila прсдлог Р.ладе или Претседпика Народне 

скупштине, Скупштина може одлучити да се ради 
проучавања једног законског    предлога    изабере 
иарочити Одбор." 

У § 54 став други последња реченица бришесе. 
У § 55 na крају додаје се нов стан, који гласи: 
„После прочитаног извештаја Народна скуп- 

штина може законски предлог примити и аклама- 
цијом." 

У § ()4 став последњи мења се и гласи: 
,,() законском предлогу, који je оглашен за 

хптаи, можс само у начелпом претресу у име сва- 
ке групе говорити no један говорник „за" и no je- 
дан „против", a ти говори могу трајати најдуже 
no један сат." 

У § 72 став други мења сс п гласи: 
,,1 [нтерпелације се подносе писмено Претсед- 

нику Народне скупштине, који их одмах саопшта- 
ва дртичним Министрима и Скупштини на првом 
састанку кад чини и сва остала саопштења. Свака 
се интерпелација мора отштампати и посланици- 
ма разделити пајмаи.с 24 часа upe претреса." 

У § 7.5 прва речеиица меи.а се и гласи: 
„AKO поднОсилац тражи    за своју интерпела- 

цију првенство испред раније  подпесепих иптер- 
пелација, Претседник извештава Скупштину, која 
o томе решава без претреса и без усменог образ- 
ложења од стране ннтерпеЛанта." 

У § 91 став први друга реченица мења се и 
гласи: 

„Ha писмени захтсн најмање двадесет присут- 
них посланика прозивка се мора вршити upe гла- 
caiba, ако се предмет   решава   седењем и устаја- 
п.ем." 

У § 127 последња реченица мења се н гласи: 
,,() свему овоме lie Претседник Народне скуп- 

штине израдити нарочити правилник,   који iie се 
поднети Народној скупштини на решење." 

НАРОДПА СКУПШТИНА 
Краљевине Југослави ie 

11МУНИТЕТНИ ОДБОР 
!>р. 134. 

18 октобра  1933 год. 
у Београду^ 

НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 
Имунитетни одбор примио je преко Претсед- 

ништва   Народне   скупштине   захтеве Господина 
Министра правде за одобрење продужења кривич- 

ног поступка противу г.г. народних посланика 
и то: 

Тодора Хаџи Димитријевића Бр. 43 no тужби 
Милана Јовановића, за дела из §§ 297 и 301 Кри- 
вичног закоиа. 

Недељка Г1рал>ака Бр. 44 no тужби државног 
тужиоца за дсло пз § 226/4 Трговачког закона за 
Б и X. 

Хусеина Кадића Бр. 47 no тужби Мехмеда 
Жјебо из § 297/2 Крив. закона. 

Недељка Праљака Бр. 48 no тужби Милана Pa- 
думпла за дело из § 301 Кривичног закона. 

Тодора Хаџи Димитријевића Бр. 50 no тужби 
Михајла Ј. Завишића за дело из § 302 Крибичног 
закопа. 

Рнсге Ђокића Бр. 51 no тужби Сулејмана Се- 
рафимовића и др. за дело из § 392 Кривичног за- 
кона. 

Јоахима Куњашнћа бр. 54 no гужби Богдана 
Крстеља и др. за дело из §§ 297 и 301 Кривичног 
закона. 

Милана A. Божића и другова Г>р. 57 no тужби 
Ппколе Беланчића за дело из §§ 52 и 54 у вези са 
§ 65 Закона o штаМпи. 

Др. Богдана Видоии^а Бр. 58 no тужби браће 
Бесаров.ић за дело из § 301 Кривичног закона. 

Ловре Кнежевића и Стјепана Ваљавца Бр. 02 
no тужби Ивице Фрковића за дело из § 302 Кри- 
вичног закона. 

Михајла С. Ђурића Бр. 63 no тужби Главног 
Савеза српских земљорадничких задруга за дело из 
§ 301 Кривичног закона. 

Николе Марковића Бр. 70 no тужби Електро 
индустрије „Битољ" за дело из § 386 Кривично! 
закопа. 

Димитрија Он. Поповића \^\i. 71 no тужби Че- 
де К. Богдановића за дело из § 297 Кривичног за- 
кома. 

Др. Милослава Стојадиновића Бр. 76 no тужби 
Милована Миражића за дело из §§ 297 у вези 300 
и 301 Кривичног закоиа, и 

Шаћира Алиловића Бр. 56 no тужби Селмана 
Реџеповића за дело из § 167 одељак 1 Кривичног 
закопа. 

Ha својој V седници, одржаној на дан 18 ок- 
тобра 1933 године Имунитетни одбор je расмотрио 
све горе поменуте предмете и цео оптужни мате- 
ријал, na Mv je част, па основу чл. 74 Устава и 
§ i 10 Закона o пословном реду у Народној скуп- 
iirniim предложити следеће: 

Да се no напред наведеним иредметима Тодо- 
ра Хаџи Димитријевића, Недељка Праљака, Хусе- 
ima Кадића, Недел.ка Праљака (II), Тодора Хаџи 
Димитријевића (II), Ристе Ђокића, Јоахима Кум.а- 
miilia, Милана Божића и другова, Богдана Видо- 
luilia, Ловре Кнежевића и Стјепана Ваљавца, Ми- 
хајла С. Ђурића, Николе Марковића, Димитрија 
Он. Поповића и др. Милослава Стојадиновића не 
одобри продужење кривичног поступка, jeji Одбор 
налази, да за то нема довољно оправданих раз- 
лога. 

11 
Да се предмет Шаћира Алиловића врати Го- 

сподину МиниСтру правде, с тим да надлежни суд 
приложи и достави Народној скупштини и остала 
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акта no овоме предмету, као и полицијски извиђај 
no мстоме. 

Одбору je част доставити Народној скупшти- 
mi овај извештај, с молбом да га изполи у свему 
усвојити. 

За известиоца Одбора no овим предметимп 
одређен je г. Михајло Крстић. 

За секретара, 
Мнлоје CoKiih, с. р. 

I [ретседник 
i [мунитетног одбора, 
др. Л1илан Секулн!!, с. р. 

Чланови: 
др. Г. Тадић, с. !>..   Чед. И. Захарић, с. р., Лран1)ел 
Савић, с. р., лр. Ивандекић, с, р., Мих. Крстић, с. р., 

Мих. Ћурнћ, с. р., др. Т. JlasapeBiih, с. р. 

НАРОДНА СКУПШТИНА 
Краљевина Југославије 
Имунитетни одбор 

Пр. 145 
1!) октобра 1933 год. 

у Београду. 

НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Имунитетни одбор примио je преко Претссд- 
птигиа Народне скупштине захтеве Господнна Ми- 
ннстра правде за одобрење продужења кривичног 
поступка противу г.г. народних посланика и то: 

др. Томс Фиданчевића Бр. -15 no тужби Донке 
Стојановић за дело из § 395 Крииичиог закопа; и 
6р. 46 no тужби Стојана Вуковића за дело из §§ 
215, 297 и 391 Кривичног закона. 

Василија Трбића Бр. 49 no тужби иследног су- 

дије Прилепског првостепеног суда за дело из §§ 
144 Кривичног закона. 

Крсте Схрезовића Бр. 53 no тужби Вере Татар- 
чевића за дело из § 297 Кривичног закопа. 

Јосипа Стажића Бр. 68 no тужби Ђуре Куха- 
рића за дсло ii3 § 181 ал. 1 Кривичног закона и 

Јована Војновића и Тодора Тонића I^P- 72 no 
тужбу Јована Мичића за дело из 302 Кривичног 
закона. 

Ha VI својој седници, одржаној на дан 19 ок- 
тобра 1933 годииг Имунитетни одбор je расмотрио 
све горе поменуте предмете и цео оптужни мате- 
ријал, ма му je част, иа основу члана 74 Устава и 
$ 110 Закона <> пословном реду у Народној скуп- 
mmmi, предложити: 

Да се no напред наведеним предметима др. To- 
Mi- Фиданчевића Бр. 45 u 4fi; Василија Трбића Бр. 
49; Крсте Стрезовића Бр. 53; Јосипа Стажића Бр. 
68 » Јована Војновића и Тодора Тонића Бр, 72, у- 
колико се односИ на Тодора Тонића, не одобри 
продужење кривичног поступка, јер Одбор налази, 
ла за то иема довољно оправданих разлога. 

Одбору je част ■м-статпи Народној скупшти- 
mi onaj извештај, с молбом да га у свему изволи 
усвојити. 

За известиоце 
дређени су г. ;i|). 
Јевтић. 

Одбора no овим предметима о- 
Мнрко Иваидекић и г. Радован 

За секретара, 
Мих. В. Крстић, с. р. 

I [ретседник 
Имунитетног одбора, 
Лр. Милаи Секулић, с, р. 

Чланови: 
Михаило Ђурић, с   D.. Apaul). Савић, с. р.. Чсд. И. 
Захаоић, с. n. др. Ивандекић, с. n..   Вит. м. Вид^- 
ковић, с. р., Њши Лончар, с. р., Мплоје CoKiih, с. p 




